
Prostytucja i 
wykorzystanie



Jesteś wykorzystywana lub uprawiasz prostytucję wbrew 
własnej woli? A może znasz kogoś, kto ma z tym do 
czynienia? 

Zwróć się o pomoc!

Jeśli pracujesz w branży usług seksualnych, istnieje możliwość, że ktoś wykorzystuje 
Cię lub zmusza do pracy. Władze holenderskie oraz organizacje pomocowe chcą Ci 
pomóc i przeciwdziałać temu zjawisku. Występowanie następujących sytuacji może 
wskazywać na to, że dochodzi do wykorzystywania:
• Musisz wykonywać inna pracę, niż ta, którą wcześniej Ci obiecano; 
• Masz mniej niż 18 lat i świadczysz usługi seksualne;
• Świadczysz usługi seksualne pod przymusem, na przykład ze strony kogoś, kto 

zorganizował dla Ciebie tę pracę, lub tzw. „loverboya” (osoby zajmującej się 
werbowaniem kobiet do prostytucji);

• Osoba, dla której pracujesz grozi, że ujawni, że przebywasz nielegalnie na terenie 
Holandii;

• Nie masz przy sobie paszportu lub dokumentów podróżnych;
• Musisz oddawać wszystkie zarobione pieniądze, lub ich większą część;
• Musisz pracować nawet podczas choroby;
• Masz do spłacenia duży dług u osoby, dla której pracujesz; 
• Nie jesteś w stanie stwierdzić, gdzie pracujesz lub przebywasz; 
• Musisz ciągle zmieniać miejsce pracy i często nie wiesz, gdzie się znajdujesz;
• Nie możesz samodzielnie dojeżdżać i wracać z pracy;
• Nie możesz samodzielnie robić zakupów ani kupować nowych ubrań;
• Ktoś znęca się nad Tobą lub Twoją rodziną, szantażuje Was lub grozi; 
• Pracujesz w złych warunkach;
• Ktoś zmusza Cię do seksu bez zabezpieczeń;
• Ktoś zmusza Cię do specyficznych czynności seksualnych;
• Nie wolno Ci odmawiać klientom;
• Musisz pracować znacznie ponad normę;
• Możesz odpoczywać dopiero, kiedy zarobisz określoną ilość pieniędzy lub obsłużysz 

określoną liczbę klientów.

Czy jedna lub więcej opisanych powyżej sytuacji dotyczy Ciebie lub kogoś, kogo znasz? 
Jeśli tak, to prawdopodobnie Ty lub znajoma Ci osoba padliście ofiarą wykorzystywania. 
Nie pozwól na to zwróć się o pomoc! 



Gdzie możesz uzyskać pomoc?

Jeżeli uprawiasz prostytucję i masz pytania lub potrzebujesz pomocy.

Za pośrednictwem pracowników socjalnych działających w Twojej okolicy możesz 
również skontaktować się z centrum koordynacyjnym ds. handlu ludźmi (CoMensha).  
Ta niezależna fundacja również zajmuje się organizacją opieki dla ofiar wykorzystywania. 
Wszystkie przekazane przez Ciebie informacje będą traktowane w sposób poufny.  
Wyślij e-mail na adres: info@comensha.nl lub zadzwoń pod numer: 033 448 11 86 
(pn.-pt. w godz. 9.00-17.00). Informacje dostępne są w języku niderlandzkim lub 
angielskim. Pomoc możesz uzyskać również na policji (0900-8844). Holenderska policja 
jest instytucją godną zaufania. Pośredniczy ona w wydawaniu zezwoleń na pobyt. Jeśli 
nie możesz osobiście skontaktować się z policją, przekaż informację pracownikom 
socjalnym. Oni poinformują policję o Twojej sytuacji.

Jakie masz prawa jako ofiara?

Jeśli jesteś ofiarą wykorzystywania lub handlu ludźmi, posiadasz odpowiednie prawa. 
Jeżeli przebywasz nielegalnie na terenie Holandii, możliwość uzyskania legalnego 
pozwolenia na pobyt w Niderlandach daje Ci dostęp do tych praw. Jako ofiara 
wykorzystywania lub handlu ludźmi masz prawo do:
• Trzech miesięcy na zastanowienie i podjęcie decyzji w sprawie złożenia zeznania lub 

innej pomocy w ściganiu i skazaniu podejrzanych. W okresie tym nie grozi Ci 
odesłanie do kraju ojczystego;

• Czasowego zezwolenia na pobyt w przypadku współpracy przy wykryciu i ściganiu 
podejrzanych. Pozwolenie na pobyt wydane zostaje na czas dochodzenia, ścigania i 
procesu przeciwko podejrzanym;

• W trakcie legalnego pobytu w Niderlandach możesz otrzymać zakwaterowanie, zasiłek 
i pomoc medyczną;

• W okresie obowiązywania zezwolenia na pobyt masz prawo pracować w Holandii.

Więcej informacji

Więcej informacji można znaleźć się na stronie www.prostitutiegoedgeregeld.nl.  
Aby uzyskać informacje na temat warunków pracy, możesz skontaktować się z  
Inspekcją SZW: www.inspectieszw.nl. lub pod numerem 0800-5151 (gratis).



Zgłoszenia

Jeśli posiadasz informacje o wykorzystywaniu lub handlu ludźmi, ale boisz się iść na 
policję, zadzwoń pod numer anonimowego zgłaszania przestępstw (Meld Misdaad 
Anoniem): 0800-7000.
Jeśli masz pytania dotyczące treści tej broszury lub chcesz zamówić więcej egzemplarzy, 
zadzwoń pod numer: 1400 (pn.-pt. w godz. 8.00-20.00) lub odwiedź stronę internetową 
www.rijksoverheid.nl. Dodatkowe egzemplarze są do pobrania ze strony  
www.rijksoverheid.nl – dokumenty i publikacje- pod hasłem „prostytucja”.
Broszura ta dostępna jest również w innych wersjach językowych. 
Możesz również zwrócić się do pracowników socjalnych działających w Twoim miejscu 
zamieszkania.

Niniejsza broszura powstała dzięki: 
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Postbus 90801
2509 LV Den Haag
Wydanie bezpłatne, język taal Pools 


